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I tillegg kan du raskt få tilgang til å dele dokumenter når som 
helst og hvor som helst, siden produktene er lette å integrere 
med eksisterende nettverksprogrammer, skytjenester, 
inkludert box og Dropbox. Din verdifulle informasjonen er 
alltid trygt beskyttet gjennom sikkerhetsfunksjoner av militær 
grad som sikrer overholdelse av de nyeste forskriftene for 
databehandling og sikkerhet, for eksempel GDPR (General Data 
Protection Regulation).

En rekke ulike effektivitetsfunksjoner bidrar også til å 
redusere driftskostnadene og beskytte miljøet. Du kan 
for eksempel spare papir og toner med tosidig utskrift. 
Automatiske, konfigurerbare strøminnstillinger sikrer at de 
bare slås på innenfor angitte tidsrom. Vår toner med lavt 
smeltepunkt* reduserer energiforbruket på hver eneste 
utskrifts- og kopieringsjobb. Du kan velge de mest miljøvennlige 
innstillingene – for eksempel økoskanning, som hindrer at 
unødvendige funksjoner slås på.

Ganske enkelt smartere 
og sikrere

Sharps utvidede serie av multifunksjonsskrivere og 
skrivere i farger og svart-hvitt for A4-format gir en intuitiv 
brukervennlighet, intelligent tilkoblingsfunksjonalitet og 
enkel mobilitet. De fungerer som pålitelige, raske og sikre 
dokumentbehandlere av høy kvalitet som kan vokse med 
bedriften. 

Alle modellene våre er designet for å gjøre livet enklere, 
med et utvidet sett av funksjoner og smart funksjonalitet, 
inkludert berøringsskjermer og Sharps prisbelønte enkle 
brukergrensesnitt*. Det betyr at du sparer tid og krefter på å 
fullføre oppgaver og kan arbeide mer fleksibelt og produktivt. 

 

Utvikle, få tilgang til og del forretningsinformasjon enkelt og 
trygt – uansett hvor du er og hva du trenger.

*Ikke tilgjengelig på alle modeller, se produktspesifikasjonene for de enkelte 
modellene for nærmere informasjon.
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Beskytt dataene dine

Proaktiv tilgangskontroll
For å hindre uautorisert bruk overvåker disse enhetene 
alle tilgangsforsøk, og gir bare tilgang til programmer 
og operativfastvare som er oppført på den godkjente 
hvitelisten. Alle andre eksterne programmer blir umiddelbart 
blokkert, loggført og rapportert. Digitale signaturer på 
fastvareoppdateringer hjelper også til med å holde hackerne 
unna.

Automatisk validering
Informasjon som utveksles mellom en multifunksjonsskriver/
skriver og et annet program eller e-postsystem, kan bli fanget 
opp eller utsettes for risiko. Det betyr at disse enhetene 
har det samme høye nivået av beskyttelse som brukes 
av mange offentlige organisasjoner. Valideringen av SSL-
sertifikater kontrollerer automatisk at alle tredjepartsservere 
som kommuniserer med enheten, er sikre. Dette forhindrer 
alle uautoriserte eller ondsinnede forsøk på å få tilgang til 
informasjonen din.

Tryggere e-postkommunikasjon
Alle dokumenter du sender med e-post direkte fra 
multifunksjonsskriveren/skriveren, er kryptert med S/
MIME-standarden. Den sikrer at dokumentene ikke kan fanges 
opp under overføring og blir validert som ekte ved hjelp av 
avanserte elektroniske signaturer.

Brukerautentisering
Brukerne av enhetene kan autentiseres på flere ulike måter, 
inkludert kortlesere, PIN-koder eller passord, i samsvar med 
bedriftens foretrukne sikkerhetsprotokoller. Så snart brukerne 
er autentisert, er forbindelsen til nettverket fullstendig sikker.

Kraftig kryptering
Alle utskriftsjobbdata som lagres midlertidig på harddisken* på 
en enhet, blir automatisk krypter og deretter slettet for å hindre 
uautorisert tilgang. 

Serverløs utskriftsfrigivelse
Utvalgte multifunksjonsskrivere/skrivere leveres med serverløs 
utskriftsfrigivelse som standard. Med denne funksjonen kan 
IT-administratorer tilordne en primær enhet som fungerer 
som utskriftsserver, slik at brukeren trygt kan skrive ut en 
jobb og frigi den på en hvilken som helst av fem støttede 
multifunksjonsskrivere/skrivere på nettverket. Brukerne kan 
ganske enkelt gå til den enheten som er mest praktisk for dem, 
og raskt frigi utskriftsjobbene sine.

Alltid på vakt
Systemet i hjertet av multifunksjonsskriveren/skriveren kan 
bli ødelagt hvis en oppdatering mislykkes eller er offer for 
et ondsinnet hackerangrep. Våre multifunksjonsskrivere er 
imidlertid utstyrt med et nyskapende gjenopprettelsessystem*. 
En masterkopi av innstillingene på enheten sikkerhetskopieres 
og kan brukes til å gjenopprette enheten på en sikker måte 
hvis det skulle oppstå et problem. Det hindrer også avbrudd 
i forretningsdriften og sikrer at verdifull informasjon og 
åndsverkseiendom beskyttes på beste måte.

For å sikre at din mest sensitive informasjon alltid er 
sikker, har alle våre multifunksjonsskrivere og skrivere den 
strengeste beskyttelsen som standard. 

*Ikke tilgjengelig på alle modeller, se produktspesifikasjonene for de enkelte 
modellene for nærmere informasjon.
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Arbeid smartere, ikke hardere

Litt enklere
Våre enheter leveres med et kontrollpanel på en 
LCD-berøringsskjerm med Sharps prisbelønte enkle 
brukergrensesnitt*, noe som gir et intuitivt display med enkel 
tilgang til de vanligste funksjonene. Du kan også tilpasse det 
etter din egen måte å arbeide på, ganske enkelt ved å dra og 
slippe menyikonene.

Den perfekte finish
Gi dokumentene dine et virkelig profesjonelt 
utseende med et stort utvalg av etterbehandlings- og 
forhåndsvisningsfunksjoner.

Du kan håndtere mange ulike medier, inkludert kartong, små 
medier og konvolutter, fra hovedskuffen eller bypass-skuffen. 
Du kan også velge mellom en kompakt integrert stifteenhet 
eller en profesjonell etterbehandler med stifting i flere 
posisjoner og hulling.

Hvis du skriver ut Microsoft® Office-filer (docx, xlsx, pptx) 
direkte, kan du også kontrollere den ferdige kvaliteten på hvert 
dokument med forhåndsvisningsfunksjonen før de faktisk 
skrives ut.

Du får ganske enkelt gjort mer på mindre tid med uanstrengt 
brukervennlighet, ytelsesforbedrende funksjonalitet og en 
rekke tidsbesparende funksjoner.

*Ikke tilgjengelig på alle modeller, se produktspesifikasjonene for de enkelte 
modellene for nærmere informasjon.

Sharps prisbelønte brukergrensesnitt – utviklet for å gjøre 
livet enklere.
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Fleksibilitet som standard
Med hastigheter fra 30 helt opp til 66 spm og mulighet til å 
håndtere tykkelser helt opp til 300 g/m2, i tillegg til et stort 
utvalg tilleggsutstyr for papirhåndtering og etterbehandling, 
finnes det alltid en multifunksjonsskriver eller skriver som 
passer akkurat dine behov.

På utvalgte modeller gir i tillegg Sharps Application 
Portal administratorer mulighet til å enkelt legge til nye 
programmer og oppdatere de eksisterende direkte fra 
berøringsskjermen. Modellene er også utstyrt med utvidede 
produktivitetsfunksjoner, for eksempel muligheten til å mate 
inn flere konvolutter fra standardpapirskuffen eller bypass-
skuffen.

Rask utskrift og skanning 
Hva er vel enklere enn å gå bort til enheten og skrive ut akkurat 
hva du vil, uten en gang å måtte logge deg på PC-en? Bare sett 
inn en USB-minnepenn i multifunksjonsskriveren/skriveren, så 
får du umiddelbart tilgang til bilder eller Microsoft® Office-filer 
så du kan skrive dem ut. Du kan også skanne dokumenter og 
lagre dem direkte på USB-minnepinnen.

Enkel dokumentskanning
I stedet for å måtte skrive inn dokumenter når du bare har dem 
på papir, kan du bruke optisk tegngjenkjenning (OCR – Optical 
Character Recognition)* til å skanne dem i ulike digitale 
formater, inkludert fullt søkbare PDF-filer og redigerbare 
Microsoft® Office-filer.

Konsekvent høy kvalitet
Våre multifunksjonsskrivere og skrivere kan produsere 
kvalitetsdokumenter på opptil 1200 x 1200 ppt med nøyaktig 
fargegjengivelse og fin tekstdefinisjon.

Tekst og grafikk i dokumenter fra et hvilket som helst 
program gjengis nøyaktig ved hjelp av Adobe PostScript® 3™*, 
mens en bildetetthetssensor opprettholder en konsekvent 
bildekvalitet fra første til siste side. Våre fargeenheter bruker 
også PANTONE®*-teknologi til å sikre presis reproduksjon av 
farger. Det medfører at du kan produsere profesjonelt utseende 
dokumentet internt, uten å måtte betale ekstra for det.

Når du skanner, justerer også funksjonen Autoinnstilling* 
automatisk innstillingene for å optimalisere oppløsning, 
sidestørrelse og sideretning.

*Ikke tilgjengelig på alle modeller, se produktspesifikasjonene for de enkelte 
modellene for nærmere informasjon.
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Enkel tilkobling, gode 
forbindelser 

For enda bedre fleksibilitet kan alle Wi-Fi-aktiverte bærbare 
PC-er, nettbrett eller smarttelefoner kobles direkte til enheten 
uten å måtte konfigurere et trådløst nettverk. Det gjør at du kan 
skrive ut fra et mye større utvalg av enheter og i mange flere 
forretningsmiljøer.

Hvis du bruker flere separate nettverk på samme 
arbeidsplass, for eksempel med ulike sikkerhetsnivåer eller 
bruksbegrensninger, kan alle fremdeles bruke den samme 
multifunksjonsskriveren/skriveren. Enhetene som støtter doble 
lokalnett*1 kan kobles til to ulike nettverk, og ett av dem kan 
være trådløst.

Én enkel pålogging
Det er ikke nødvendig å huske flere brukernavn og passord. I 
stedet kan du raskt få tilgang til offentlige skytjenester med 
enkel pålogging (Single Sign on). Med denne funksjonen kan 
du trygt skrive ut og lagre informasjon på Google Drive™, 
OneDrive® for Business, SharePoint® Online, box eller Dropbox 
ved å logge deg på bare én gang på kontrollpanelet. Det finnes 
også en Gmail-kobling for skanning til e-post og Exchange 
Online (MS 365-e-post)*1.

Laget for mobilitet
Du vil elske hvor raskt og problemfritt utskrift fra en mobil 
enhet er. Du kan koble til multifunksjonsskriveren/skriveren 
på sekunder ganske enkelt ved å holde den over NFC-
kortleseren*1*2 (Near Field Communication) eller ved å skanne 
enhetens QR-kode*1*3. Uansett hva du velger, blir alt konfigurert 
for deg.

Deretter kan du skrive ut fra og skanne til mobiltelefoner og 
nettbrett via det trådløse nettverket eller skrive ut fra en hvilken 
som helst app som støtter Google Cloud Print™, AirPrint eller 
Android-enheter med Sharp Print Service Plugin.

Enklere å administrere
Å skrive ut eller motta informasjon direkte fra bedriftens 
forretningssystemer og skybasert programvare har blitt 
mye enklere med Sharp OSA® (Open Systems Architecture). 
Sharps Application Portal*1  gjør det også mye enklere å 
tilpasse enheten ved å levere programvareoppdateringer og 
skytilkoblingsapper som gir smidig oppdatering.

6

*1 Ikke tilgjengelig på alle modeller, se produktspesifikasjonene for de enkelte modellene for 
nærmere informasjon.
*2 For Android-enheter.
*3 For både iOS- og Android-enheter.

Lettvinte tilkobling betyr at du kan skrive ut, kopiere, skanne 
og dele informasjonen du trenger, raskt og effektivt, uansett 
hvor du arbeider.
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Vi endrer måten du arbeider på
Vår serie av multifunksjonsskrivere og skrivere i farger og 
svart-hvitt for A4-format er utformet for å øke produktiviteten 
og effektiviteten i bedrifter i alle størrelser.

Med det store utvalget av modeller, fra skrivebordstørrelse til gulvmodeller kan vi oppfylle behovene for nær sagt alle bedrifter og 
budsjetter:

For de minste bedriftene:  Kompakte og rimelige multifunksjonsskrivere og skrivere med en rekke avanserte ytelses- og 
sikkerhetsfunksjoner.

For arbeidsgrupper:   Skalerbare multifunksjonsskrivere og skrivere med funksjonalitet og fleksibilitet for å maksimere effektivitet 
og produktivitet.

For større bedrifter:   Raske, pålitelige og kraftige multifunksjonsskrivere og skrivere for nettverkstilkobling med avansert 
funksjonalitet som er enkle å bruke og få tilgang til, hvor som helst og når som helst.

De viktigste funksjonene – en oversikt
Se raskt og enkelt hvilke modeller som egner seg best for dine behov, med vår serie av intuitive funksjonsikoner:

Farger Svart-hvitt

Sider per 
minutt

Skanne- 
hastighet 

(maks. 
antall bilder 
per minutt)

Papirkapasitet 
(maks. antall 

ark)

Minne RAM
Sharp Open Systems Architecture

Apple AirPrint tilgjengelig

Størrelse på LCD-
berøringsskjerm

Harddisk-
kapasitet

Utskrifts-
oppløsning 
(punkt per 

tomme)

Kapasitet 
for trådløst 

lokalnett

utskrift kopiering skanning faks
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MX-B427W/MX-B467F/MX-B467P/MX-B427PW 
Med innebygd trådløs tilkobling* kan du jobbe og få mer gjort 
på en enklere måte. Med disse multifunksjonssystemene og 
sort-hvitt-skrivere, kan du bruke mobiltelefon, nettbrett eller 
datamaskin, og plassere enheten der det er mest praktisk.

Enhetene har stor maksimal papirkapasitet, og kan håndtere et 
bredt spekter av papirstørrelser, inkludert A6 og medier opptil 
217 g / m2. De kan dermed enkelt håndtere enkeltstående 
brukere eller en hel arbeidsgruppe som trenger en 
arbeidshverdag med minimal behov for manuelle inngrep. En 
funksjon som sparer tid og penger er rask og smidig innebygd 
dobbeltsidig utskrift.

Enten du jobber hjemmefra eller på kontoret, tilbyr disse 
kompakte enhetene rask utskrift og fleksibilitet. De gir deg 
den nødvendige dokumentfunksjonalitet, allsidighet og 
brukervennlighet samt smarte innebygde sikkerhetsfunksjoner 
som igjen holder dokumentet ditt trygt.
*Tilgjengelig som standard eller valgfritt, avhengig av modell.

Disse kompakte multifunksjonsskriverne og skriverne leverer all den hastigheten og effektiviteten du ville forvente fra en større 
enhet, men er samtidig små nok til å brukes akkurat der du trenger dem. I tillegg til den moderne designen og den plasseffektive 
modulære konfigurasjonen, har vi også lagt inn en rekke kraftige sikkerhetsfunksjoner som beskytter både dokumenter og enheter. 
Disse enhetene vil passe inn i alle typer arbeidsmiljøer, uansett om du trenger en skrivebords- eller gulvmodell, eller om du arbeider 
med dokumenter i farger eller svart-hvitt.

MX-C357F
En LCD-fargeberøringsskjerm som kan vippes for enkel visning, 
samt det intuitive, enkle brukergrensesnittet sikrer at alt, fra 
hverdagslige funksjoner til de mest komplekse prosesser, blir 
mye enklere. Du kan også sende skannede dokumenter til en 
lagringsplass hos den skytjenesten du ønsker, og hente dem 
tilbake når du måtte trenge dem. I tillegg sikrer de robuste 
sikkerhetsfunksjonene at dataene dine er trygge og at alle 
sikkerhetsforskrifter overholdes til enhver tid.

Med Ethernet, USB, mobil eller trådløs tilkobling vil denne 
fargemultifunksjonsskriveren passe perfekt inn i enhver 
moderne bedrift, og den kompakte størrelsen betyr at du kan 
plassere den nærmest hvor som helst på kontoret.  

Med en papirkapasitet som kan bygges ut til 1451 ark, kan du 
produsere profesjonelle fargeutskrifter internt på et fleksibelt 
utvalg av medier, for eksempel kartong, små medier og 
konvolutter, fra hovedskuffen eller en praktisk enkeltarksmater.

For de minste bedriftene    



99

MX-C357F 

33 1200 x 1200 1451 ark

500 GB2–6 GB

 47 
bpm

WLANSkjerm

MX-B467F/MX-B427W

MX-B467P/MX-B427PW

44/40

44/40

1200 x 1200/ 
600 x 600

1200 x 1200/ 
600 x 600

2000/900 
ark

2000/900 
ark

1 GB

512MB/256MB

84/92 
bpm

WLAN

WLAN 
Opt./Std.

Skjerm 500 GB 
(MX-B467F)
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MX-C507F/MX-C407F/MX-C507P/MX-C407P
Disse fargemultifunksjonsskriverne og -skriverne leverer 
den hastigheten du trenger for å kunne øke produktiviteten, 
kombinert med funksjonaliteten og påliteligheten du trenger 
for å arbeide mer effektivt. Siden de kan skrive ut en svart-hvitt 
side på så lite som 6 sekunder, kan du kjøre gjennom 
komplekse utskriftsjobber, selv med store fotografier og grafikk 
med høy oppløsning. Den praktiske direkte utskriften fra 
USB-minnepinner, nettverksstasjoner eller skylagring sparer 
enda mer tid.

Digitale arbeidsflyter og papirdokumenter vil heller ikke 
stjele tid. Multifunksjonsskriverne (MX-C507F/MX-C407F) 
kan skanne opptil 56 bpm, og er utstyrt med en kraftig 
quad-core-prosessor, slik at informasjonen din raskt skannes 
og gjøres tilgjengelig for deg og nettverksprogrammene dine.

MX-C304W/MX-C303W
Med flere lag av de mest avanserte funksjoner for sikkerhet og 
tilgangskontroll bevarer disse fargemultifunksjonsskriverne 
den verdifulle forretningsinformasjonen din trygt og sikkert. 
De gir også mulighet for fleksible arbeidsflyter, er eksepsjonelt 
enkle å bruke, har enkle tilkoblingsfunksjoner og uanstrengt 
mobilitet for å optimalisere medarbeidernes effektivitet. Den 
intuitive betjeningen betyr at selv de mest komplekse prosesser 
blir enkle. Du kan skanne og digitalisere dokumenter tosidig i 
hastigheter på opptil 110 bpm. 

Denne raske dokumentdigitaliseringen er perfekt for travle 
miljøer, for eksempel resepsjoner, hvor tiden er knapp. Det 
kompakte designet og det omfattende funksjonsutvalget betyr 
også at de kombinerer den praktiske funksjonaliteten fra en 
skrivebordsmodell med ytelse i stordriftsklassen, på linje med 
større enhet.

MX-B456W/MX-B356W
Gled deg over rask og praktisk utskrift, kopiering og skanning 
med utmatingshastigheter på opptil 45 spm i svart-hvitt, samt 
superrask skanning av tosidige dokumenter med hastigheter 
på opptil 110 bpm. De avanserte sikkerhetslagene og 
tilgangskontrollene beskytter både nettverket og dataene dine. 
Det betyr at du kan slappe helt av, vel vitende om at bedriften 
og dataene er proaktivt beskyttet på aller høyeste nivå.

Enhetene har en 7-tommers LCD-berøringsskjerm som kan 
vippes og tilpasses din egen måte å arbeide på. Du kan også 
produsere store volumer med dokumenter i høy kvalitet takket 
være standardpapirkapasiteten på 550 ark (kan utvides til 
2350 ark) og profesjonelle etterbehandlingsfunksjoner.

Arbeidsgrupper
Disse plassbesparende multifunksjonsskriverne og skriverne i farger og svart-hvitt gir deg den høye hastigheten, den 
brukervennlige funksjonaliteten og de produktivitetsforbedrende verktøyene du trenger for å få gjort mer på mindre tid. Kraftige 
sikkerhetsfunksjoner sørger for at dataene dine alltid er trygge, mens den utvidbare og fleksible konfigurasjonen gjør at de kan 
støtte behovene i selv de mest krevende forretningsmiljøer.
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MX-C507F/MX-C407F 

MX-B456W/MX-B356W

47/38

45/35

1200 x 1200

600 x 600

2300 ark

2350 ark

500 GB

500 GB

2–4 GB

5 GB

56 bpm

 110 bpm/ 
18 bpm

WLAN

WLAN

Skjerm

Skjerm

MX-C304W/MX-C303W

30 600 x 600 2700 ark

500 GB5 GB

 110 bpm/ 
18 bpm

WLANSkjerm

MX-C507P/MX-C407P

47/38 1200 x 1200 2300/1451 ark

500 GB1–3 GB/1 GB WLANSkjerm
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Disse profesjonelle multifunksjonsskriverne og skriverne i farger og svart-hvitt er funksjonsrike, høytytende og pålitelige enheter 
for de mest krevende kontormiljøer. De passer sømløst inn i enhver arbeidsflyt, slik at du raskt kan se en økning i produktivitet og 
effektivitet.

MX-C607F/MX-C557F
Med utskriftshastigheter på opptil 57 spm og skannehastigheter 
på 114 bpm er disse fargemultifunksjonsskriverne perfekte 
for de mest krevende arbeidsgrupper og sikrer at dataene 
dine raskt blir skrevet ut eller skannet og gjort tilgjengelige for 
nettverksprogrammene dine.

Den ekte 1200 x 1200 ppt fargeutskriftskvaliteten gir 
eksepsjonelle og profesjonelle resultater. Du kan skrive ut på 
ulike medietyper opptil 300 g/m2, slik at du kan produsere en 
lang rekke ulike dokumenttyper internt – spesielt hvis du kobler 
til en av etterbehandlerne med funksjoner for stifting og hulling. 
Med en 10-tommers LCD-berøringsskjerm med Sharps enkle 
brukergrensesnitt blir de virkelig lette å bruke for alle, samtidig 
som man sikres trygg og enkel tilgang til korrekt arbeidsflyt.

MX-C607P
Denne fargeskriveren er rask, fleksibel og leverer utskrifter 
av høy kvalitet. Du kan velge mellom en rekke ulike 
konfigurasjoner utformet for å passe til enhver arbeidsgruppe, 
og du kan skrive ut og koble deg til fra hvor som helst og fra alle 
typer enheter ved hjelp av tilleggsutstyret for trådløs tilkobling 
eller NFC-tilkobling. De kraftige sikkerhetsfunksjonene gjør at 
du kan føle deg trygg på at dataene dine alltid er beskyttet. 
Lang levetid på forbruksvarene og stor papirkapasitet på opptil 
4500 ark holder brukerinngrepene nede på et minimum. 

MX-B707F/MX-B557F 
Med sin høyhastighetsutskrift på opptil 66 spm og den 
høye skannehastigheten på 144 bpm oppfyller disse 
A4-multifunksjonsskriverne alle behov. En lang rekke 
tilleggsutstyr for utvidet konfigurasjon med stifting, hulling 
og sortering, kombinert med det minimale behovet for 
brukerinngrep gjør dem ideelle for de mest krevende 
miljøer. En 10-tommers LCD-berøringsskjerm med Sharps 
enkle brukergrensesnitt sikrer også brukervennlighet og 
uanstrengt tilkobling til arbeidsflytprogrammer. De kraftige 
sikkerhetsfunksjonene gjør at du kan føle deg trygg på at 
dataene dine alltid er beskyttet.

MX-B707P/MX-B557P
Få dokumentene du trenger, når du trenger dem, med 
utskriftshastigheter på opptil 66 spm og kraftig og pålitelig 
ytelse. Disse svart-hvitt-skriverne har også en papirkapasitet 
på opptil 4400 ark og tilleggsutstyr til for eksempel 
stabling, hulling og stifting. De trenger få brukerinngrep, og 
vil øke produktiviteten betydelig i store arbeidsgrupper, 
samtidig som de også beskytter dataene dine med robuste 
sikkerhetsfunksjoner.

For større bedrifter
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MX-B707F/MX-B557F

MX-C607F/MX-C557F 

MX-C607P

MX-B707P/MX-B557P

57/52

66/52

57

66/52

1200 x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

4500 ark

3300 ark

4500 ark

4400 ark

500 GB

500 GB

500 GB

500 GB

2–4 GB

2–6 GB

1–3 GB

1–5 GB

114 bpm

144 bpm

WLAN

WLAN

WLAN

WLAN

Skjerm

Skjerm

Skjerm

Skjerm
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Multifunksjonsskrivere, farger Fargeskrivere

*Enkelte funksjoner kan kreve tilleggsutstyr. Kontakt en Sharp-forhandler for nærmere informasjon.
NB: MX-C303W krever tilleggsutstyret MX-AMX2 for tilkoblingsfunksjoner.

MX-C304W 
MX-C303W MX-C357F

MX-C507F
MX-C407F

MX-C607F
MX-C557F

MX-C507P 
MX-C407P MX-C607P 

Generelt
Hastighet (spm) 30 33 47 / 38 57 / 52 47 / 38 57
Berøringsskjerm/kontrollpanel
Tid før første utskrift (sek.)  
(svart-hvitt/farger) 7.8 8.5 / 8.5 5.0 / 5.5 6.5 / 6.5 5.0 / 5.5  7.0 / 7.0 7.0 / 7.0

Tid for første kopi (sek.) (svart-hvitt/
farger) 5.5 / 6.7   6.3 / 7.4 9.0 / 9.5 7.0 / 7.0  7.0 / 8.0 7.0 / 7.0   7.0 / 7.0

Utskriftsoppløsning (ppt) 600 x 600 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200
Minne (GB) (maks.) 5 6 4 4 3 / 1 3
Harddisk (GB)

Skann og faks

Dokumentmater Dokumentmater/
RSPF RSPF RSPF Dokumentmater

Tosidig skannehastighet (bpm) (svart-
hvitt/farger) 110/110  18/18 21 / 13 26 / 26 114 / 114

Ensidig skannehastighet (bpm) (svart-
hvitt/farger) 70/70  40/40 47 / 30 56 / 56 57 / 57

Optisk tegngjenkjenning
Automatisk innstilling
Faks

Papirhåndtering

Papirkapasitet (ark) (std.) 300 251 650 1750 650 / 251 650
Papirkapasitet (ark) (maks.) 2700 1451 2300 4500 2300 / 1451 4500
RSPF-/dokumentmaterkapasitet (ark) 100 / 50 50 50 150
Stifting
Hulling
Papirvogn
Postboks

Tilkobling

Trådløst LAN
NFC
AirPrint
Google Cloud Print
Microsoft Exchange Server  
Gmail  
Google Drive*1

SharePoint Online*1 
OneDrive*1

Box*1

Dropbox*1

Programvare

Job Accounting II

Forbedrede 
sikkerhetsfunksjoner*2

TPM (Trusted Platform Module)
Overskriving av data 
Verifisering av SSL-sertifikater
Brukerautentisering  
(lokalt/LDAP/AD Kerberos)
Autentisering av utskriftsjobber
Serverløs utskriftsfrigivelse 
Revisjonslogg/systemlogg RFC5424

Forhindring av fastvareangrep og 
egenreparasjon 

Programhviteliste
Enhetsadministrasjon med AD Group 
Policy

7 tommer 7 tommer 10 tommer 4,3 tommer4,3 tommer 4,3 tommer

Standard Ikke tilgjengeligTilleggsutstyr

500 500 500 500 500 500 500

*1 Kanskje ikke tilgjengelig for alle modeller ennå. Kontakt en Sharp-forhandler for nærmere informasjon
*2  Enkelte funksjoner kan kreve tilleggsutstyr. Kontakt en Sharp-forhandler for nærmere informasjon.
NB: MX-C303W krever MX-AMX2 alternativ for tilkoblingsfunksjoner.
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Svart-hvitt-skrivereMultifunksjonsskrivere, 
svart-hvitt

Standard Tilleggsutstyr

MX-B467F
MX-B427W

MX-B456W 
MX-B356W

MX-B707F 
MX-B557F

MX-B467P
MX-B427PW

MX-B707P
MX-B557P

Generelt

Hastighet (spm) 44 / 40 45 / 35 66 / 52 44 / 40 66 / 52
Berøringsskjerm/kontrollpanel
Tid før første utskrift (sek.) (svart-hvitt) 5.0 / 5.5 5.7 / 6.5 4.0 / 4.5 6.0 / 5.9 4.0 / 4.5
Tid for første kopi (sek.) (svart-hvitt) 6.0 / 5.9 3.7 / 5.3 3.9/ 4.5
Utskriftsoppløsning (ppt) 1200 x 1200 / 600 x 600 600 x 600 1200 x 1200 1200 x 1200 / 600 x 600 1200 x 1200
Minne (GB) (maks.) 2GB / 512MB 5 6 512MB / 256MB 5
Harddisk (GB) 500 /

Skann og faks

Dokumentmater DSPF Dokumentmater/RSPF Dokumentmater
Tosidig skannehastighet (bpm)  
(svart-hvitt/farger) 84/44 92/40 110 / 110  18 / 18 144 / 144

Ensidig skannehastighet (bpm)  
(svart-hvitt/farger) 42/22 46/20 70 / 70  40 / 40 72 / 72

Optisk tegngjenkjenning
Automatisk innstilling
Faks

Papirhåndtering

Papirkapasitet (ark) (std.) 350 550 1200 350 650
Papirkapasitet (ark) (maks.) 2000 / 900 2350 3300 2000 / 900 4400
RSPF-/dokumentmaterkapasitet (ark) 50 100 / 50 200
Stifting
Hulling
Papirvogn
Postboks

Tilkobling

Trådløst LAN
NFC
AirPrint

Microsoft Exchange Server
Gmail
Google Drive*1

SharePoint Online*1 
OneDrive*1

Box*1

Dropbox*1

Programvare

Job Accounting II

Forbedrede 
sikkerhetsfunksjoner*2

TPM (Trusted Platform Module)
Overskriving av data
Verifisering av SSL-sertifikater
Brukerautentisering  
(lokalt/LDAP/AD Kerberos)
Autentisering av utskriftsjobber
Serverløs utskriftsfrigivelse 
Revisjonslogg/systemlogg RFC5424

Forhindring av fastvareangrep og 
egenreparasjon 

Programhviteliste
Enhetsadministrasjon med AD Group 
Policy

4.3” / 2.8” 10 tommer 2,4”/2 linjer 4,3 tommer7 tommer

500 500 500

Standard Ikke tilgjengeligTilleggsutstyr

*1 Kanskje ikke tilgjengelig for alle modeller ennå. Kontakt en Sharp-forhandler for nærmere informasjon.
*2 Enkelte funksjoner kan kreve tilleggsutstyr. Kontakt en Sharp-forhandler for nærmere informasjon.
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